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4 september 2016

NLC Werkgroep HAARLEM

Nieuwsbrief
Feestelijke opening
Vers geschilderd !
10 september OPEN DAG
Tijdens de open dag kan je het
nieuwe clubhuis komen
bewonderen.
Alphen aan den Rijn, 30 augustus 2016

UITNODIGING
Het pand aan de Ir. Lelyweg heeft
een metamorfose ondergaan. Van
binnen is natuurlijk ongelofelijk veel
opgebouwd en opgeknapt door
vele vrijwillige handen, maar de
‘huisbaas’ Anne heeft ook de buitenkant onder handen genomen.
Alles is nu spic
en span en
staat te wachten op de feestelijke opening
en het komende cursusseizoen.

Het bestuur van de Nederlandse Lapidaristen Club, werkgroep Haarlem,
nodigt u op zaterdag 10 september 2016 uit voor de feestelijke opening en
bezichtiging van ons nieuwe clubhuis “de Zilversteen” aan de Ir. Lelyweg
50 te Haarlem.
U bent van 13:30 tot 17:30 uur van harte welkom. Wij hopen u onder het
genot van een hapje en drankje te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de werkgroep,

Smeden
Smeden
Cabouchon slijpen

Vanaf 12 september:
Begin van de cursussen
25 september
Beurs NLC Midden Nederland
In het sport en vergadercentrum
WITTE in De Bilt houdt de NLC
Midden Nederland haar jaarlijkse
beurs. Heb je nog iets nodig voor
je hobby? Dit is je kans!
De beurs is van 10 tot 17 uur.
Het adres is:
Henri Dunantplein 4, De Bilt

Weekprogramma
Maandag
-ochtend
-avond
-avond
Dinsdag
-middag
-middag
-avond
-avond
Woensdag
-avond
-avond
Donderdag
-ochtend
-avond
Vrijdag
-avond
Zaterdag
-ochtend

Onder het genot van een hapje
en een drankje kunnen ook
vakanties, het nieuwe
cursusseizoen en andere
belangrijke en minder belangrijke
zaken worden besproken.

4 december
Dick Knoester, secretaris N.L.C. wg. Haarlem

Beurs NLC Haarlem
Kennemersporthal
10 tot 17 uur
Zet het vast in je agenda...

Smeden
Vrij slijpen
Smeden
Facetteren
Smeden
Vrij slijpen
Smeden
Smeden
Smeden
Smeden

De cursussen gaan weer beginnen:
Het spits wordt afgebeten door
Christine op maandagmorgen 12
september om half tien met haar
zilversmeden. Dan ‘s avonds
Volkert (smeden) en Toon
(cabouchon slijpen).
Dinsdagmiddag Volkert (smeden)

en Anneke (vrij slijpen) en ‘s avonds
Joek (smeden) en Christine
(facetteren).
Woensdag avond Noor en Koos,
voor smeden en (vrij) slijpen.
Donderdag morgen Joek en donderdag avond Toon voor smeden.

Vrijdag avond Henk voor de smeden.
Zaterdag ochtend komen de
smeden onder leiding van Erik.

Veel plezier en creativiteit toegewenst !

